Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zespół Interdyscyplinarny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO
informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olszanicy, reprezentowany przez Kierownika GOPS, 38-722 Olszanica 81.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor
Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub
email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
 interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
 monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy,
 monitorowania sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa:
 Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury
"Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta",
 pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do
tej ustawy.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.
.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

